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Vážené kolegyně, vážení kolegové,

předkládáme Vám pro účely výuky předmětů stážového typu
MOSK1, NOSK1, MOSD1, NOSD1, přehled partnerů, kteří
nabízí studentům PF UP v Olomouci možnost realizace odborné
stáže. Partneři jsou rozděleni podle jejich profesního zaměření
(soudnictví, advokacie a jiné právnické profese tohoto typu,
veřejná správa, neziskový sektor), u každého z partnerů jsou
též uvedeny informace o rozsahu stáže a požadavcích na
studenta.

Rádi Vám poskytneme též jakékoli další informace, které bude
potřeba, případně i Vaše dotazy přepošleme našim partnerům.

Pokud máte jakýkoli doplňující dotaz týkající se spolupráce
s partnery, či se chcete zeptat přímo našich partnerů, prosím
pište na marketa.sykorova@upol.cz.

Pokud máte jakýkoli dotaz k plnění výukových povinností,
reflexnímu deníku, standardům praxí a stáží apod., pište na
martina.grochova@upol.cz.

Doufáme, že pro Vás budou stáže u partnerů přínosné a naplní
Vaše očekávání.

Brožura vznikla díky podpoře Krajského úřadu Olomouckého kraje.
Náklady na její vznik byly hrazeny z dotačního programu – Program na
podporu vzdělávání na vysokých školách v Olomouckém kraji v roce 2022.
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ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA

HAVEL & PARTNERS se svými kancelářemi v Praze, Brně, Bratislavě,
Plzni, Olomouci a Ostravě je s týmem 250 právníků a daňových
poradců, cca 150 advokátů a celkem 500 spolupracovníků, včetně
zaměstnanců spolupracující inkasní agentury Cash Collectors, největší
nezávislou právnickou firmou ve střední Evropě.

ROZSAH STÁŽE A POŽADAVKY NA STUDENTA

Prestižní advokátní kancelář Havel & Partners nabízí studentům
3. ročníku a výše praxi v rozsahu 160h/semestr. Podmínkou je
právní zaměření, zájem se učit a možnost vykonávat praxi v Praze
2–3 dny v týdnu, ideálně po sobě.

Očekává se výborná znalost anglického jazyka, přičemž další světový
jazyk je výhodou.

Poskytovatel praxe požaduje:

• vyplnění přihlášky
• CV a motivační dopis
• účast na pohovoru

MÍSTO VÝKONU PRAXE

Primárně Praha, partner má však pobočky v Brně, Bratislavě,
Olomouci, Plzni a Ostravě, případné otázky místa výkonu jsou též
k diskuzi.

CO JE MOŽNÉ OD PRAXE U TOHOTO PARTNERA OČEKÁVAT?

• Získání zkušenosti z „advokacie velkých kanceláří“.
• Získání zkušeností ve zvolené specializované oblasti.

DALŠÍ INFORMACE

Další informace je možné získat též na webové stránce:

www.havelpartners.cz

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA

Insolvenční servis je společnost se sídlem v Olomouci, která se
zaměřuje na poskytování služeb v oblasti insolvenčního práva.

ROZSAH STÁŽE A POŽADAVKY NA STUDENTA

Studentům je nabízena praxe v rozsahu 80h/semestr. Stáž je určena
pro studenty 3. ročníku a výše, kteří mají znalosti insolvenčního
práva, ideálně z povinně-volitelného předmětu Insolvenční právo,
postačuje však též zkouška z Civilního procesu. Žádné další požadavky
poskytovatel praxe nemá.

Poskytovatel praxe požaduje:

• vyplněnou přihlášku do předmětu s preferencí Insolvenčního
servisu o. p. s.

MÍSTO VÝKONU PRAXE

Olomouc

CO JE MOŽNÉ OD PRAXE U TOHOTO PARTNERA OČEKÁVAT?

• Získání výborné zkušenost z oblasti insolvenčního práva, jemuž
není možné věnovat ve výuce dostatečný prostor z kapacitních
důvodů. Insolvenční právo je přitom velmi specifickou oblastí
práva, která propojuje oblast především práva korporátního,
procesního a případně i též dalších souvislostí.

• Získání zkušeností s prací insolvenčního správce.

DALŠÍ INFORMACE

Další informace je možné získat též na webové stránce:

www.insolvencni-servis.cz

INSOLVENČNÍ SERVIS V. O. S. OLOMOUC
insolvenční správce a advokát

HAVEL & PARTNERS, S.R.O.

https://www.havelpartners.cz
https://www.insolvencni-servis.cz
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MGR. ZUZANA ZINRÁKOVÁ
advokát

MGR. DANIEL ZINRÁK
advokát

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA

Mgr. Zuzana Zinráková, advokátka se sídlem Palachovo nám. 620/1,
Olomouc, PSČ 779 00, ČAK ev. č.: 13758, IČ: 706 37 105. Jedná se
klasické stážové místo v menší advokátní kanceláři zaměřené na
poskytování právních služeb v oblasti advokacie, a to se zaměřením na
civilní právo.

ROZSAH STÁŽE A POŽADAVKY NA STUDENTA

Studentům je nabízena praxe v rozsahu 80h/semestr. Stáž je určena
pro studenty 4. a 5. ročníku se složenou zkouškou se závazkového
práva a dobrou znalostí českého jazyka.

Poskytovatel praxe požaduje:

• vyplnění přihlášky
• CV a motivační dopis
• úspěšnost u případného dalšího výběrového řízení poskytovatele,

bude-li potřeba

MÍSTO VÝKONU PRAXE

Olomouc

CO JE MOŽNÉ OD PRAXE U TOHOTO PARTNERA OČEKÁVAT?

• Jedná se o zkušenost z „klasické menší advokacie“ s plným záze-
mím stážového místa.

• Možnost přenosu zkušeností z advokacie se soukromé právo.

DALŠÍ INFORMACE

Další informace je možné získat též na webové stránce:

www.zinrak.cz

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA

Mgr. Daniel Zinrák, advokát se sídlem Hybernská 1012/30, Praha 1 –
Nové Město, PSČ 110 00, pobočka a místo výkonu stáže: Palachovo
nám. 620/1, Olomouc, PSČ 779 00, ČAK ev. č.: 18265, IČO: 732 19 096.
Jedná se klasické stážové místo v menší advokátní kanceláři zaměřené
na poskytování právních služeb v oblasti advokacie, a to se zaměřením
na civilní právo.

ROZSAH STÁŽE A POŽADAVKY NA STUDENTA

Studentům je nabízena praxe v rozsahu 80h/semestr. Stáž je určena
pro studenty 4. a 5. ročníku se složenou zkouškou se závazkového
práva a dobrou znalostí českého jazyka.

Poskytovatel praxe požaduje:

• vyplnění přihlášky
• CV a motivační dopis
• úspěšnost u případného dalšího výběrového řízení poskytovatele,

bude-li potřeba

MÍSTO VÝKONU PRAXE

Olomouc

CO JE MOŽNÉ OD PRAXE U TOHOTO PARTNERA OČEKÁVAT?

• Jedná se o zkušenost z „klasické menší advokacie“ s plným záze-
mím stážového místa.

• Možnost přenosu zkušeností z advokacie se zaměřením i na mezi-
národní bussiness.

DALŠÍ INFORMACE

Další informace je možné získat též na webové stránce:

www.zinrak.cz

https://www.zinrak.cz
https://www.zinrak.cz
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JUDR. LUBOR LUDMA
Advokátní kancelář

KOHAJDA SEJKORA
Advokátní kancelář

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA

Jedná se o malou advokátní kancelář v Olomouci, vykonávající tzv.
všeobecnou advokacii. Stážové místo je určeno pro získání zkušeností
z každodenní advokacie ve více oblastech.

ROZSAH STÁŽE A POŽADAVKY NA STUDENTA

Studentům je nabízena praxe v rozsahu 80h/semestr. Stáž je určena
pro studenty 4. ročníku a výše se splněnou zkouškou z civilního
procesu.

Poskytovatel praxe požaduje:

• vyplnění přihlášky
• psaní formou home-office
• konzultace on-line

MÍSTO VÝKONU PRAXE

Olomouc

CO JE MOŽNÉ OD PRAXE U TOHOTO PARTNERA OČEKÁVAT?

Získání zkušeností z malé advokátní kanceláře zaměřující se
všeobecnou advokacii s důrazem na civilní právo, které je v těchto
sférách nejtypičtější.

DALŠÍ INFORMACE

Další informace je možné získat též na webové stránce:

www.luborludma.cz

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA

Advokátní kancelář zaměřená na právo nemovitostí, právo finančního
trhu a daňové právo. Jedná se o klasické stážové místo v oblasti
advokacie se zaměřením na tyto oblasti.

ROZSAH STÁŽE A POŽADAVKY NA STUDENTA

Studentům je nabízena praxe v rozsahu 160h/semestr. Stáž je určena
pro studenty 3. ročníku s dobrou znalostí anglického jazyka, němčina
je výhodou.

Poskytovatel praxe požaduje:

• vyplnění přihlášky.
• CV a motivační dopis.
• vstupní pohovor
• preference 2 dnů v týdnu po 8 hodinách

MÍSTO VÝKONU PRAXE

Olomouc

CO JE MOŽNÉ OD PRAXE U TOHOTO PARTNERA OČEKÁVAT?

Získání rozšíření znalostí v oblasti práva nemovitostí, práva
finančního trhu a daňového práva, zejména jejich praktické aplikace
od vynikajících odborníků na tuto oblast.

DALŠÍ INFORMACE

Další informace je možné získat též na webové stránce:

www.kohajda.cz

https://www.luborludma.cz
https://www.kohajda.cz
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OKRESNÍ SOUD VE VSETÍNĚARROWS ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ, S.R.O.

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA

Okresní soud ve Vsetíně jako součást českého obecného soudnictví
poskytuje stážové místo pro studenty se zájmem o justici a rozho-
dování soudních sporů.

ROZSAH STÁŽE A POŽADAVKY NA STUDENTA

Stáž na Okresním soudě ve Vsetíně je možná pro studenty všech
ročníků a poskytovatelé praxe nemají žádné speciální požadavky.
Rozsah může být podle domluvy jak 80h/semestr nebo 160h/semestr.

Poskytovatel praxe požaduje:

• vyplnění přihlášky
• potvrzení o studiu

MÍSTO VÝKONU PRAXE

Vsetín

CO JE MOŽNÉ OD PRAXE U TOHOTO PARTNERA OČEKÁVAT?

• Zkušenost s praxí soudce.
• Aplikační dovednosti znalostí teorie při rozhodování konkrétního

případu u soudu.

DALŠÍ INFORMACE

Další informace je možné získat u Mgr. Markéty Sýkorové:

marketa.sykorova@upol.cz

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA

Velká advokátní kancelář s pobočkami specializují se na více oblastí.
Řada osobností kanceláře jsou absolventy Právnické fakulty Univerzity
Palackého v Olomouci.

ROZSAH STÁŽE A POŽADAVKY NA STUDENTA

Studentům je nabízena praxe v rozsahu 80h/semestr. Stáž je určena
pro studenty od 1. ročníku (1. recepce, od 3. právní práce) se znalostí
němčiny, případně angličtiny.

Poskytovatel praxe požaduje:

• vyplnění přihlášky
• CV a motivační dopis
• vstupní pohovor

MÍSTO VÝKONU PRAXE

Olomouc, popř. dle domluvy

CO JE MOŽNÉ OD PRAXE U TOHOTO PARTNERA OČEKÁVAT?

Získání zkušeností z advokacie velkých kanceláří s užší specializací na
jednotlivé oblasti práva.

DALŠÍ INFORMACE

Další informace je možné získat též na webové stránce:

www.arws.cz/kontakt/olomouc

mailto:marketa.sykorova@upol.cz
https://www.arws.cz/kontakt/olomouc
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EXEKUTORSKÝ ÚŘAD OLOMOUC
MGR. JAN VALENTA

JUSTIČNÍ AKADEMIE

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA

Exekutorský úřad se sídlem v Olomouci soudního exekutora Mgr. Jana
Valenty. Náplní činnosti je realizace exekučních řízení.

ROZSAH STÁŽE A POŽADAVKY NA STUDENTA

Rozsah stáže je 160h/semestr, stáž je určena pro studenty od
1. ročníku.

Poskytovatel praxe požaduje:

• vyplnění přihlášky
• ochotu pracovat, učit se něco nového, nadšení a elán, pečlivost,

zodpovědnost
• krátký vstupní pohovor pro zjištění motivace

MÍSTO VÝKONU PRAXE

Olomouc

CO JE MOŽNÉ OD PRAXE U TOHOTO PARTNERA OČEKÁVAT?

Získání zkušeností s realizací exekučního řízení, jemuž není možné ve
výuce civilního procesu věnovat s přihlédnutím k úpravě výuky větší
prostor. Exekuční řízení přitom bohužel patří k nejčastějším, exekucí
jsou vedeny v České republice milióny jednotek.

DALŠÍ INFORMACE

Bližší informace na:

www.exekuce.org

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA

Justiční akademie připravuje a organizačně zabezpečuje vzdělávací
akce v rámci přípravy justičních a právních čekatelů a soustavné
vzdělávání soudců, státních zástupců a dalších osob působících
v justici.

ROZSAH STÁŽE A POŽADAVKY NA STUDENTA

Rozsah stáže je 80h/semestr.

Poskytovatel praxe požaduje:

• vyplnění přihlášky

MÍSTO VÝKONU PRAXE

Kroměříž

CO JE MOŽNÉ OD PRAXE U TOHOTO PARTNERA OČEKÁVAT?

• Možnost účastnit se vzdělávacího procesu soudců.
• Možnost doplnění vzdělávání prostřednictvím seminářů určené

pro soudce.

DALŠÍ INFORMACE

Další informace je možné získat u Mgr. Markéty Sýkorové:

marketa.sykorova@upol.cz

https://www.exekuce.org
mailto:marketa.sykorova@upol.cz
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KANCELÁŘ VLÁDNÍHO ZMOCNĚNCE
PRO LIDSKÁ PRÁVA

ROZSAH STÁŽE A POŽADAVKY NA STUDENTA

Stáž je nabízena v rozsahu 160h/semestr je určena pro studenty
3. ročníku a výše. Očekává se vysoká motivace pro práci v oblasti
lidských práv, zájem o Evropský soud o lidská práva, Radu Evropy či
OSN. Požaduje se dobrá znalost právnické angličtiny a francouzštiny.

Poskytovatel praxe požaduje:

• vyplnění přihlášky
• CV a motivační dopis
• anotace zadaného rozsudku ESLP
• účast na vstupním pohovoru

MÍSTO VÝKONU PRAXE

Praha

CO JE MOŽNÉ OD PRAXE U TOHOTO PARTNERA OČEKÁVAT?

• Získání nepřenositelné zkušenosti od kanceláře, která zastupuje
Českou republiku.

• Prohloubení znalostí lidských práv a jejich aplikace v praxi.

DALŠÍ INFORMACE

Další informace je možné získat na:

www.justice.cz/web/msp/zpravodaj

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA

Ačkoli stát tradičně zastupuje vládní zmocněnec či agent (Agent of the
Government / Agent du Gouvernement), jedná se o výkon pravomoci
státu Ministerstvem spravedlnosti, i když s určitými zvláštnostmi
oproti fungování běžného odboru ústředního orgánu státní správy.
Vládní zmocněnec zabezpečuje obhajobu státu jako celku; jeho ústy
a perem promlouvají všechny tři státní moci, nikoli jenom exekutiva,
jejíž je součástí. Je tak de facto advokátem státu. Kancelář vládního
zmocněnce v současné době tvoří kromě vládního zmocněnce
JUDr. Víta A. Schorma a sekretářky osm odborných pracovníků.

Mezi další činnosti kanceláře vládního zmocněnce patří i poskytování
informací o judikatuře ESLP, vyjadřování se k návrhům zákonů,
přednášková činnost apod.

Sama Kancelář se na potenciální zájemce o stáž obrací tímto
sdělením…

„Máte rádi výzvy? Kancelář vládního zmocněnce pro zastupování státu
před Evropským soudem pro lidská práva hledá talenty.

Kancelář vládního zmocněnce nezastupuje Českou republiku jen před
Evropským soudem pro lidská práva, ale v zásadě před všemi
mezinárodními orgány v oblasti lidských práv, které umožňují podávání
individuálních či kolektivních stížností nebo oznámení (např. Výbor OSN
pro práva dítěte, Výbor OSN pro odstranění diskriminace žen či Evropský
výbor pro sociální práva). Nabízíme práci v příjemném kolektivu pro věc
zapálených lidí. Požadujeme zájem o oblast lidských práv, odhodlání učit se
novým věcem a chutí vyzkoušet si, jak probíhá sporné řízení na
mezinárodní úrovni v anglickém nebo francouzském jazyce.

To vše a mnohem více můžete okusit na vlastní kůži.“

https://www.justice.cz/web/msp/zpravodaj
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ÚŘAD PRO OCHRANU
HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

KRAJSKÝ ÚŘAD OLOMOUC,
SOCIÁLNÍ ODBOR

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže je ústředním orgánem státní
správy České republiky s pravomocemi v oblasti ochrany hospodářské
soutěže, dohledu nad zadáváním veřejných zakázek, monitoringu
a koordinace veřejné podpory, kontroly zneužití významné tržní síly a
vykonává působnost vyplývající ze zákona č. 370/2017 Sb., o
platebním styku. Úřad je řízen předsedou, jmenovaným prezidentem
republiky na šestileté funkční období.

ROZSAH STÁŽE A POŽADAVKY NA STUDENTA

Stáž je nabízena v rozsahu 160h/semestr je určena pro studenty
3.–5. ročníku se zájmem o soutěžní právo.

Poskytovatel praxe požaduje:

• vyplnění přihlášky
• CV a motivační pohovor
• anglický jazyk na úrovni B2

MÍSTO VÝKONU PRAXE

Brno

CO JE MOŽNÉ OD PRAXE U TOHOTO PARTNERA OČEKÁVAT?

• Možnost konzultace diplomové práce v oblasti hospodářské
soutěže s odborníky, kteří se danou problematikou zabývají v
každodenní praxi.

• Zajímavé, právně komplikované případy z oblasti hospodářské
soutěže.

DALŠÍ INFORMACE

Další podrobnější informace je možné získat na:

uohs.jobs.cz

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA

Sociální odbor Krajského úřadu nabízí nově stážová místa též
studentům právně zaměřených oborů. Jedná se o praxi v oblasti
veřejné správy, tj. při plnění činností vyplývající pro krajské úřady
z právních předpisů, a to v oblasti sociální. Zejména se jedná
o ochranu dětí a osob s omezenou svéprávnosti a další oblasti spadající
do této činnosti.

ROZSAH STÁŽE A POŽADAVKY NA STUDENTA

Praxe na Sociálním odboru krajského úřadu v Olomouci je určena pro
studenty 4. a 5. ročníku a proběhne v rozsahu 80h/semestr. Další
požadavky na studenty nejsou.

Poskytovatel praxe požaduje:

• vyplnění přihlášky
• uzavření samostatné dohody o realizaci praxe

MÍSTO VÝKONU PRAXE

Olomouc

CO JE MOŽNÉ OD PRAXE U TOHOTO PARTNERA OČEKÁVAT?

• Získání znalostí o fungování veřejné správy.
• Prohloubení znalostí v oblasti správního práva.

DALŠÍ INFORMACE

Další informace je možné získat u Mgr. Markéty Sýkorové:

marketa.sykorova@upol.cz

https://uohs.jobs.cz/pravnici?r=detail&id=cpbr-1570377211
mailto:marketa.sykorova@upol.cz


18

N
EZ
IS
KO
VÝ
SE
KT
O
R

19

N
EZISKO

VÝ
SEKTO

R
NADACE SIRIUS

Nadace sama upřesňuje obsah praxe pro tento zimní semestr takto:

a. příprava podkladů pro návrh nové úpravy osvojení – čeština
a angličtina

• právní rozbor procesu osvojení (jaké kroky musí dle zákona vždy
proběhnout a jaké je jejich trvání, včetně odvolacích lhůt apod. ze
zákona) – z praxe máme řadu hypotéz o problémech v aplikaci
práva

• právní analýzu, jak je upraveno osvojení (popř. pěstounská péče)
v USA – existují informace, že je zde velmi odlišní postoj
k pěstounství a osvojení než u nás, údajně vychází z jiných
předpokladů (+ nalezení partnerů v USA pro tuto oblast)

b. příprava podkladů pro návrh na oddělenou právní úpravu pro
příbuzenské pěstouny – čeština, němčina

• právní analýza úpravy osvojení a pěstounské péče v Německu
a porovnání s ČR

• rešerše českých zákonů, ve kterých se pracuje s pěstounskou péčí
a péčí jiné osoby (které bude třeba upravit)

ROZSAH STÁŽE A POŽADAVKY NA STUDENTA

Praxe v Nadaci Sirius je určena pro studenta magisterského studia
a proběhne v rozsahu 160h/semestr. Podmínkou je znalost
rodinného práva, včetně sociálně právní ochrany dětí a správní právo.

Poskytovatel praxe požaduje:

• vyplnění přihlášky
• CV a motivační dopis

MÍSTO VÝKONU PRAXE

Praha, respektive dle dohody možné i on-line prostřednictvím MS
Teams, práce z domova

CO JE MOŽNÉ OD PRAXE U TOHOTO PARTNERA OČEKÁVAT?

• Získání znalosti o tzv. neziskovém sektoru.
• Podíl na analýze právní úpravy a přípravy nové právní úpravy.

DALŠÍ INFORMACE

Další informace je možné získat na:

www.nadacesirius.cz

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA

Nabízená praxe se týká práce v tzv. neziskovém sektoru zaměřeném na
podporu práv osob se znevýhodněním. Praxe se zaměřuje na právní
pomoc v této oblasti.

Nadace Sirius je soukromá nadace založená v roce 2008, její činnost je
zaměřená na pomoc znevýhodněným dětem. Nadaci vedou a plně
financují manželé Radka a Jiří Šmejcovi. Nadace podporuje širokou
škálu projektů, které pomáhají ohroženým dětem a jejich rodinám.
Většinou se zaměřuje na systematické, dlouhodobé řešení problémů,
které spadají do sféry prevence ohrožení dítěte a jeho rodiny, náhradní
rodinné péče a do oblasti podpory zdravotně znevýhodněných dětí.
V těchto oblastech podporuje také aktivity, které vedou ke změně
legislativního, metodického a procesního rámce. Prostřednictvím
pravidelně vypisovaných grantových řízení rovněž podporuje aktivity
jiných neziskových organizací, které se danou problematikou zabývají.
Nadace také dlouhodobě spolupracuje s Mezinárodním filmovým
festivalem Karlovy Vary na realizaci festivalové sekce Lidé odvedle
věnované filmům s tematikou zdravotního postižení. V roce 2017
spustila Nadace Sirius online dárcovskou platformu Patron dětí, která
je zaměřena na přímou pomoc potřebným dětem formou adresných
veřejných sbírek.

Systém péče o ohrožené děti prochází v posledních letech
transformací, která je zaměřena především na ústavní péči.
Legislativní a procesní změny jsou však žádoucí i v oblasti osvojení
a příbuzenské pěstounské péče, tyto změny jsou však nyní na okraji
zájmu odborné veřejnosti. Cílem nadace je proto připravit potřebné
podklady, které budou mít potenciál vyvolat změnu procesního
a legislativního rámce těchto dvou forem péče o děti. Nadace sestavuje
tým, jehož úkolem bude takové podklady připravit.

https://www.nadacesirius.cz
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SPOLEK TREND VOZÍČKÁŘŮ OLOMOUC
MALTÉZSKÁ POMOC, Z.S.

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA

Praxe je určena pro studenty vyšších ročníků a proběhne v rozsahu
80h/semestr. Student bude působit v rámci odborné poradny, kde
bude řešit dotazy uživatelů.

ROZSAH STÁŽE A POŽADAVKY NA STUDENTA

Praxe v Maltézské pomoci je určena pro studenta magisterského
studia a lze ji vykonávat v rozsahu 80 hodin/semestr.

Poskytovatel praxe požaduje:

• vyplnění přihlášky
• ssobní pohovor 14 dní před začátkem praxe
• sčkování na Covid 19

MÍSTO VÝKONU PRAXE

Olomouc, kdykoli od pondělí do pátku

CO JE MOŽNÉ OD PRAXE U TOHOTO PARTNERA OČEKÁVAT?

Získání zkušeností v oblasti neziskového sektoru, pomoci lidem
s handicapem, získání zkušeností o právních problémech, se kterými
se tito lidé potýkají.

DALŠÍ INFORMACE

Další informace je možné získat na webu:

www.trendvozickaru.cz

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA

Obsahem praxe bude různá právní agenda, se kterou se lze setkat
v rámci neziskového sektoru a dále též práce na pomezí práva
a sociální práce s cílovým skupinám, na něž se Maltézská pomoc
zaměřuje.

ROZSAH STÁŽE A POŽADAVKY NA STUDENTA

Praxe v Maltézské pomoci je určena pro studenta magisterského
studia a lze ji vykonávat v rozsahu 80 hodin/semestr.

Poskytovatel praxe požaduje:

• vyplnění přihlášky

MÍSTO VÝKONU PRAXE

Olomouc

CO JE MOŽNÉ OD PRAXE U TOHOTO PARTNERA OČEKÁVAT?

Získání zkušeností v jiné oblasti práva, především v rámci pomoci
potřebným a slabším.

DALŠÍ INFORMACE

Další informace je možné získat u Mgr. Markéty Sýkorové:

marketa.sykorova@upol.cz

https://www.trendvozickaru.cz/
mailto:marketa.sykorova@upol.cz
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CHARITA OLOMOUC

MÍSTO VÝKONU PRAXE

Olomouc, kdykoli od pondělí do pátku

DALŠÍ INFORMACE

Další informace je možné získat na webu:

www.olomouc.charita.cz

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA

Charita Olomouc je nezisková církevní organizace, která působí na
území olomouckého děkanátu. Územně spadá pod správu Arcidiecézní
charity Olomouc, která spolu s ostatními diecézními Charitami tvoří
Charitu Česká republika. Ta je členem mezinárodních uskupení
Caritas Internationalis a Caritas Europa.

Charita Olomouc poskytuje především sociální a zdravotní služby.
Jejími cílovými skupinami jsou lidé bez domova, rodiny s dětmi
v nouzi, lidé s duševním onemocněním, senioři a tělesně postižení
lidé, lidé v terminálním stadiu onemocnění. Poskytuje dluhové
a krizové poradenství, zabezpečuje materiální a potravinovou pomoc
potřebným, organizuje sbírky, angažuje se v případě potřeby
humanitární pomoci. Velký význam pro činnost organizace má jak
pomoc dobrovolníků, tak aktivní spolupráce s farnostmi.

Počátky Charity Olomouc sahají do roku 1991, kdy v Olomouci
vznikaly první charitní služby – Azylový dům pro lidi bez domova
(údajně se jednalo o první azylový dům v celé České republice)
a Charitní ošetřovatelská a pečovatelská služba. Charita Olomouc
samotná pak byla olomouckým arcibiskupem ustavena k 31. 3. 1992.
Postupně přibývaly další služby a dnes organizace, ve které pracuje
přes 300 zaměstnanců, poskytuje 16 sociálních služeb a 4 zdravotní
služby.

Student bude do praxe zapojen v rámci dluhové poradny a sociálně
aktivizační služby pro rodiny s dětmi.

ROZSAH STÁŽE A POŽADAVKY NA STUDENTA

Praxe v Charitě Olomouc je určena pro studenty od 3. ročníku výše
a lze ji vykonávat v rozsahu 160h/semestr.

Poskytovatel praxe požaduje:

• vyplnění přihlášky
• vhodné slušné oblékání z důvodu povahy služby
• CV a motivační dopis

https://www.olomouc.charita.cz
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ERNST & YOUNG

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA

Ernst & Young je mezinárodní síť poradenských společností, která
poskytuje auditorské, daňové a poradenské služby.

ROZSAH STÁŽE A POŽADAVKY NA STUDENTA

Praxe je určena pro studenty 4. ročníku a výše a v rozsahu min.
20 hodin/týden a min. dva po sobě jdoucí dny v týdnu.

Poskytovatel praxe požaduje:

• vyplnění přihlášky
• čeština nebo slovenština, angličtina
• zájem o finanční právo a bankovnictví, ideálně splněné předměty

finančního práva, případně splněný nějaký modul zaměřující se
na finanční právo a bankovnictví

• seznamovací rozhovor a vyjasnění očekávání/náplně stáže

MÍSTO VÝKONU PRAXE

Florentinum, Praha

CO JE MOŽNÉ OD PRAXE U TOHOTO PARTNERA OČEKÁVAT?

Získání zkušeností v rámci auditorských a daňových služeb, které lze
bez pochybností považovat za moderní a rozvíjející se trendy soudobé
společnosti.

DALŠÍ INFORMACE

Další informace je možné získat na webu:

ey.jobs.cz

LITFIN

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA

Společnost LitFin je odborníkem na komplexní financování soudních
sporů specializující se na náhradu škody v oblasti hospodářské
soutěže, arbitráže, insolvenčního řízení a souvisejících činnostech.
Z pozice prvního poskytovatele finančních řešení pro střední a velké
spory v regionu střední a východní Evropy jsme se stali jednou
z předních společností financujících soudní spory v celé Evropské
unii.

ROZSAH STÁŽE A POŽADAVKY NA STUDENTA

Praxe je určena pro studenty 3. ročníku a výše a lze ji vykonávat
v rozsahu 160h/semestr.

Poskytovatel praxe požaduje:

• vyplnění přihlášky
• nutná angličtina, němčina velkou výhodou
• ukončená zkouška z občanského práva (výhoda, ne podmínka)
• vstupní pohovor

MÍSTO VÝKONU PRAXE

Praha, případně dle dohody

CO JE MOŽNÉ OD PRAXE U TOHOTO PARTNERA OČEKÁVAT?

Získání zkušeností z financování soudních sporů, vyjednání a uzaví-
rání dohod. Jedná se o neregulovanou právní praxi zaměřenou na
uplatňování nároků s pomocí finanční podpory ze strany třetího
subjektu.

DALŠÍ INFORMACE

Další informace je možné získat na webu:

www.litfin.cz/o-nas

https://ey.jobs.cz/
https://www.litfin.cz/o-nas/
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COCA-COLA HBC

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA

Společnost Coca-Cola HBC Česko a Slovensko je výrobce, prodejce
a distributor značkových nealkoholických nápojů společnosti The
Coca-Cola Company a od roku 2018 také distributorem, alkoholických
nápojů skupiny EDRINGTON. Jedná se o praxi jako podnikový
právník.

ROZSAH STÁŽE A POŽADAVKY NA STUDENTA

Praxe je určena pro studenty od 3. ročníku a výše a lze ji vykonávat
v rozsahu minimálně 80h/semestr.

Poskytovatel praxe požaduje:

• vyplnění přihlášky
• nutná angličtina komunikační úrovně
• vstupní pohovor

MÍSTO VÝKONU PRAXE

Sídlo společnosti v Praze (minimálně z 80%).

CO JE MOŽNÉ OD PRAXE U TOHOTO PARTNERA OČEKÁVAT?

Získání zkušeností z praxe podnikového právníka. Témata zaměření
praxe se budou pohybovat v oblasti pracovního, správního, obchod-
ního práva, problematiky ochrany osobních dat atd.

DALŠÍ INFORMACE

Další informace je možné získat na webu:

cz.coca-colahellenic.com/cz/o-nas

https://cz.coca-colahellenic.com/cz/o-nas
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